Fundacja zBBnaUJ
FAQ
czyli najczęściej zadawane pytania

I.

Fundacja

1. Jak nazywa się fundacja?

Pełna nazwa fundacji brzmi: „Fundacja >>Z Bielska-Białej na Uniwersytet
Jagielloński<<”. Posługuje się też skrótem: Fundacja zBBnaUJ.
2. Gdzie mieści się fundacja?
Fundacja ma swoją siedzibę w Bielsku-Białej?
3. Jakie są cele i zadania fundacji?

Fundacja przede wszystkim przyznaje bezzwrotne stypendia dla uzdolnionej
młodzieży, która zamierza studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ma
też za zadnie wspierać edukację na innych polach, a także udzielać innych świadczeń,
zarówno materialnych, jak i edukacyjnych. Więcej można przeczytać w Statucie
fundacji

na

stronie

http://zbbnauj.pl/wp-

content/uploads/2021/04/zbbnauj_210301_statut_nie-opp_final.pdf.

4. Dlaczego fundacja ma w nazwie tylko Bielsko-Białą i UJ?
Fundację tworzą ludzie, którzy są związani z Bielskiem-Białą i okolicami, a którzy
jednocześnie są absolwentami UJ. Wspólne doświadczenia i historie skłoniły nas do
pomysłu, by wspierać inne osoby, które mogą przejść podobną do nas drogę – jak
wierzymy, z sukcesami, a także pożytkiem dla lokalnej społeczności (choćby
częściowo i choćby w dłuższej perspektywie).
5. Czy fundacja powiązana jest z UJ?
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Nie, fundacja nie jest powiązana z UJ, jest czysto prywatną inicjatywą. Fundacja objęta
jest

jednak

Oficjalnym

Patronatem

JM

Rektora

UJ

(zob.

https://www.facebook.com/zBBnaUJ/posts/166252502230203).
6. Czy fundacja powiązana jest z władzami Bielska-Białej?
Nie, fundacja nie jest powiązana z władzami Bielska-Białej, jest czysto prywatną
inicjatywą. Zarówno jednak władze miejskie, jak i np. powiatowe wspierają działania

fundacji, zachęcając do korzystania ze stypendiów (por. https://ms.bielskobiala.pl/aktualnosci/9/beda-wspierac-studentow-uj

oraz

https://www.powiat.bielsko.pl/aktualnosc-735z_bielska_bialej_na_uniwersytet.html?fbclid=IwAR3PNT7PDnO3_c3373MwGo9JMbx
Lap01reevynkD94FaatQjN6bFBqCsnIE).

II.

Stypendium

1. Czy fundacja przyznaje stypendia tylko dla studentów UJ?
Tak, stypendia, na obecnym etapie działalności fundacji są przyznawane wyłącznie dla
studentów UJ.
2. Czy fundacja przyznaje stypendia tylko dla studentów I roku?
Stypendia w pierwszej kolejności adresowane są do studentów I roku, gdyż jest to rok
stosunkowo najtrudniejszy, po zmianie szkoły, miejsca zamieszkania, gdy nie
wszystkie możliwości otrzymania właściwego finansowania (czy to przez inne
stypendia, czy zarobkowanie) są jeszcze dostępne. Stypendia mogą jednak otrzymać
studenci po I roku studiów, a wyjątkowo nawet uczniowie klas maturalnych.
3. W jakiej wysokości jest przyznawane stypendium?
Wysokość stypendium wynosi od 300 zł do 800 zł miesięcznie.

4. Czy stypendium przyznawane jest jednorazowo, czy cyklicznie?
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Stypendium przyznawane jest na okres 1 roku akademickiego i wypłacane jest przez
9 miesięcy w roku akademickim, od października do czerwca na konto bankowe
stypendysty.
5. Do kiedy można wnioskować o przyznanie stypendium?
Co do zasady czekamy na zgłoszenia do 20 września każdego roku.
6. Gdzie mogę znaleźć szczegóły dotyczące zasad przyznawania stypendiów?
Regulamin Przyznawania Stypendiów Fundacji dostępny jest pod adresem
http://zbbnauj.pl/wp-content/uploads/2021/04/Regulamin-przyznawaniastypendiow.pdf.

III.

Dokumentacja

1. Co zrobić, by otrzymać stypendium?
Aby otrzymać stypendium należy skontaktować się fundacją. Najlepiej zrobić do drogą
elektroniczną na adres: grzegorz@pacek.name lub poprzez Facebook’a/Messengera
(https://www.facebook.com/zBBnaUJ). Pisząc do nas pokierujemy Cię, jakie kroki
należy podjąć, w szczególności jak wypełnić i przesłać wniosek o stypendium.

2. Czy wniosek o stypendium jest sformalizowany i dostępny?
Wzór wniosku o stypendium można pobrać ze strony http://zbbnauj.pl/wpcontent/uploads/2021/04/Wniosek-o-stypendium-fundacji.docx.
3. Czy jeśli nie jestem laureatem olimpiady przedmiotowej, to mogę się ubiegać o
stypendium?
Zwycięstwo czy nawet udział w olimpiadzie nie jest warunkiem koniecznym do

uzyskania stypendium. Fundacja pragnie jednak wspierać w pierwszej kolejności
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osoby szczególnie uzdolnione, więc wskazanie dodatkowych osiągnięć, wygranych w
konkursach, udziału w ponadprogramowych projektach, etc. jest pożądane i może mieć
pozytywny wpływ na ocenę końcową kandydata.
4. Czy w celu wykazania dochodu na członka rodziny muszę przedstawić oryginały
zeznań lub deklaracji podatkowych albo inne oficjalne dokumenty?
Nie, co do zasady fundacja opiera się na oświadczeniach kandydatów, względnie na

kopiach dokumentów, które kandydat przedłoży. W razie powzięcia wątpliwości
fundacja może żądać jednak udokumentowania określonych faktów, podanych przez
kandydata lub stypendystę.
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